Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
I. vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 7. 2. 2019 na mimoriadnom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnej Lehote.
II. ustanovuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Dolná Lehota v zmysle
§18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tajným hlasovaním poslancov
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Lehote.
Náležitosti prihlášky:
• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
• údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. - zákon o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III. určuje
• kvalifikačné predpoklady v súlade s §18a ods. 1: ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie,
• pracovný úväzok: 0,2 (7,5 hodín týždenne),
• termín uzatvorenia pracovného pomeru: 8.2.2019,
• termín ukončenia podávania prihlášok: 22.1.2019 do 12.00 hod.,
• miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu: Obec Dolná Lehota, Dolná
Lehota 162, 976 98 Lopej s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ!,
• informácia o voľbe kontrolóra s hore uvedenými náležitosťami bude zverejnená na obecnej
tabuli a webovom sídle obce dňa 11. 12. 2018,
• prihlášky podané na základe výberového konania vyhláseného dňa 5. 12. 2018 budú
zaradené do voľby dňa 7.2.2019,
• otváranie doručených obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
a vyhodnotenie splnenia zákonných podmienok, ich obsahu a lehoty doručenia, vykoná
minimálne trojčlenná komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Otváranie
doručených obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok sa uskutoční 23.1.2019 o 15,30 hod.
na Obecnom úrade v Dolnej Lehote. O výsledku vyhodnotenia prihlášok kandidátov komisia
spracuje zápisnicu, ktorú podpisujú členovia komisie, zápisnicu komisia predkladá
na zasadnutí obecného zastupiteľstva v deň, kedy sa bude konať voľba hlavného kontrolóra.
• zaslanie pozvánok prihláseným kandidátom na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra, zabezpečí obecný úrad najneskôr 7 dní
pred dňom konania voľby.
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